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1 Ansvar 

Utbildningsanordnarens ansvar 
Det är utbildningsanordnaren som har ansvar för att barn och elever inte 
diskrimineras, till exempel på en skola. 

Diskrimineringslagen beskriver även att utbildningsanordnare ska arbeta för att 
främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever, så kallade aktiva åtgärder. 
Utbildningsanordnare har även ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier 
och sexuella trakasserier; 

http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-
omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/#1 

Vidare är det också utbildningsanordnarens ansvar att ta hänsyn till nya lagar och 
de systematiska utvärderingar som görs i verksamheten, därför ska denna riktlinje 
också revideras årligen. 

Skolledares ansvar 
En rektor inom förskola eller skola som får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller blivit 
diskriminerad i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. (skollagen kap 6, 10§) 

Elevhälsan 

Elevhälsans arbete ska bidra och stödja till att skapa miljöer som främjar till elevers 
utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska även arbeta med uppgifter som 
rör elevernas arbetsmiljö, t.ex. skolans värdegrund, arbetet mot kränkande 
behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet 
samt sex- och samlevnadsundervisning. 

En lärare, förskollärare eller annan personals ansvar 
Personal som arbetar inom förskola, grundskola och fritidshem skall ta avstånd 
från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling genom att: 

• skapa förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 
grupper 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 
kränkande behandling 

(Lgr 11/Lpfö 2010) 

 

http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
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2 Definition av begrepp – ur skolverkets allmänna råd 2012 
Diskriminering 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, 
av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, (se vidare 
definitioner via länk; http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/. 
Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av 
makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen 
eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan 
inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 
En elev missgynnas med en direkt koppling till exempelvis elevens kön. 

Indirekt diskriminering 
Diskriminering kan också ske genom att behandla alla lika. Det sker när skolan 
tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt, som verkar vara neutralt, men 
som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt ålder. 

Trakasserier  
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett 
barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Trakasserier och 
kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 
flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan 
utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via  

exempelvis telefon och Internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. 
uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk 
våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande 
behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 
återkommande. 

 
 
  

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Vad är mobbning? 
Det kan vara svårt att skilja mobbning från "vanliga" konflikter och bråk.  

- Det är mobbning och inte bråk, när någon vid upprepade tillfällen utsätts 
för negativa handlingar (t.ex. knuffar, elaka kommentarer, utfrysning, 
öknamn, negativa minspel), från en eller flera andra.  

- Det är mobbning och inte en konflikt, när parterna inte är jämnstarka utan 
den ena parten ständigt är i underläge och vid upprepade tillfällen blir 
kränkt.  

- Det är mobbning och varken bråk eller konflikt, när syftet med dispyter 
eller handlingar vid upprepade tillfällen är att skada eller nedvärdera 
någon. 
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3 Förskolan  
De nya bestämmelserna innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera alla 
delar av det löpande arbetet under året. Dokumentationen ska insamlas löpande 
på enheterna och innehålla, Undersöka risker och hinder, Analysera orsaker, 
Genomföra åtgärder och Följa upp och utvärdera. Detta redovisas sedan årligen i 
kvalitetsrapporten.  

Undersöka risker och hinder 
• Barnens delaktighet 

Intervjufrågor till barnen om deras upplevelse av trygghet och kamratskap, 
trygghetsvandring i den inre och yttre miljön tillsammans med barnen. 

Förskolan arbetar med olika värdegrundsmaterial, exempelvis arbetsmaterialet 
”Vännerna i Kungaskogen” och "kompissol". Normer och värden är en viktig del i 
förskolans läroplan och vid varje läsårsstart arbetar man mycket med 
grundverksamheten och dess betydelse för lärandet.  

Samtal i samlingen och vardagliga situationer är ett naturligt arbetssätt i förskolan.  

Trygghetsvandring med barn och pedagoger genomförs vid varje terminsstart. 

En samlad bedömning av MUL- dokument ingår även som en grund för att främja 
likabehandlingsarbetet. 

Efter de trygghetsvandringar man har genomfört fortsätter förskolan att följa upp 
och utvärdera. Se över insamlade data från de aktiviteter som gjorts, se vad som 
upptäcktes och vilken insats man satte upp. För att få en bra bild är det bra om 
man genomför en trygghetsvandring vid varje terminsstart samt följer upp 
resultatet, för att se om risker och hinder kunde åtgärdas. Titta tillbaka på 
dokumentation om man kan se när en förändring skedde, har vi uppfyllt våra mål 
(kort och lång sikt) och vad blir vårt fortsatta arbete?  

Den arbetsplan som förskolorna arbetar med under hela läsåret sammanställs i 
slutet av maj/början av juni och skickas till förskolechef. I denna arbetsplan skall 
även förskolornas likabehandlingsarbete tillika diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling beskrivas. Arbetsplanerna från respektive förskola 
sammanställs av förskolechef och redovisas till verksamhetschef i augusti. 
Förvaltningens uppföljning ligger sedan till grund för deras fortsatta arbete för 
likabehandling tillika diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
vilka insatser de tänker göra på huvudmannanivå. 
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• Flexite 

Flexite är en internettjänst som används av förskolepersonal för att rapportera in 
risker, tillbud och skador på barn, medarbetare och egendom. Flexite´s syfte är att 
rapportera in händelser som kan ske eller sker på förskolorna, sedan följs det upp 
av förskolechef och förvaltning. 

Analysera orsaker 
Förskolorna använder sig av bl.a likabehandlingsplan, trygghetsvandringar, samtal, 
kompismaterial och flexite för att ha koll på sin verksamhet.  Med hjälp av 
ovanstående verktyg kan man finna risker och hinder, var de kommer ifrån eller 
vad de kan bero på. Om den data man samlat in inte räcker till måste ansvarig 
samla in mer underlag, kanske i andra former av undersökningar eller att göra om 
för att se om vissa åtgärder har givit ett resultat och i sådana fall vilka resultat. 

Genomföra åtgärder 
Utifrån genomförda aktiviteter, bedömningar och analyser lägger förskolorna upp 
en plan för de åtgärder som måste vidtas. Det kan vara främjande, förebyggande 
eller åtgärdande insatser. Vilken insats det än blir ska det dokumenteras och 
genomföras så snart som möjligt. Det ska även i planen framgå vem som är 
ansvarig och när insatsen ska vara genomförd/tidsintervall 

Följa upp och utvärdera 
Efter de insatser man har genomfört fortsätter förskolan att följa upp och 
utvärdera. Man får gå tillbaka till insamlat data från de undersökningar som gjorts, 
se vad som upptäcktes och vilken insats man satte upp. För att få en tydlig och 
systematisk bild är arbetet med intervjufrågor till barnen om deras upplevelse av 
trygghet och kamratskap, trygghetsvandring i den inre och yttre miljön, 
värdegrundsarbete, samtal om normer och värden ständigt återkommande i 
förskolans arbete. 

Kontinuerlig och systematisk uppföljning av likabehandlingsarbetet skapar en 
trygghet för både barn och vuxna.  

Arbetsplanen som förskolorna använder under året, summeras i juni och skickas 
till ansvarig rektor för respektive förskola. Sedan summerar rektor arbetet inom 
sina samtliga förskolor och skriver en kvalitetsrapport till förvaltningen och i den 
ska skolornas arbete utifrån likabehandling tillika diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling beskrivas. Kvalitetsrapporten redovisas i augusti. 
Återkoppling till varje förskola sker från respektive rektor på första APT:t i augusti.  
Förvaltningens uppföljning ligger sedan till grund för deras fortsatta arbete för 
likabehandling tillika diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 
vilka insatser de tänker göra på huvudmannanivå. 
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4 Grundskolan, förskoleklass, fritidshem, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 

Undersöka risker och hinder 
Följande indikatorer används i olika former i våra verksamheter och som exempel 
på hur vi väljer att samla in underlag för att undersöka risker och hinder: 

• Likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling är ett styrdokument som verksamheterna använder sig av för att 
se hur skolpersonal, elev och vårdnadshavare skall upptäcka, agera och 
åtgärda utifrån olika upptäckter. I planen finns även material om 
dokumentation och ansvar samt mallar för att använda vid exempelvis 
elevsamtal.  

• Enkäter 

Elevenkäter genomförs årligen ute i verksamheterna. Enkäternas syfte är att 
mäta elevernas trygghet, trivsel och arbetsro på ett mer systematiskt sätt.  

• Samtal 

Enskilda samtal är för verksamheterna spontana samtal med elever eller 
skolpersonal, planerade samtal är för verksamheterna utvecklingssamtal där 
vårdnadshavare deltar. Samtalens syfte är att på ett personligt plan få vetskap 
om elevens välmående samt att förmedla elevens kunskapsutveckling.  

• Flexite 

Flexite är en internettjänst som används för skolpersonal att rapportera in 
risker, tillbud och skador på elever, medarbetare och egendom. Flexite´s syfte 
är att rapportera in händelser som kan ske eller har skett, sedan följs 
händelserna upp och analyseras av personal tillsammans med rektor och 
förvaltning. 

• Dexter 

Dexter är en internettjänst som vårdnadshavare och skolpersonal kan gå in 
och rapportera elevers frånvaro i. Dexter´s syfte är att få statistik på elevernas 
frånvaro/närvaro och utifrån det kan man analysera elevernas frånvaro och 
göra en bedömning om och vilka åtgärder som krävs.  

Analysera orsaker 
Verksamheterna använder sig av likabehandlingsplan, elevenkäter, samtal, flexite 
och dexter för att undersöka varför det ser ut som det gör i deras verksamheter. 
Med hjälp av ovanstående verktyg kan man finna risker och hinder, var de kommer 
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ifrån eller vad de kan bero på. Om den data man samlat in inte räcker till måste 
ansvarig samla in mer underlag, kanske i andra former av undersökningar eller att 
göra om för att se om vissa åtgärder har givit ett resultat och i sådana fall vilka 
resultat.  

Genomföra åtgärder 
Utifrån den insamlade data och det analysarbete som har skett måste 
verksamheterna lägga upp en plan för de åtgärder som måste vidtas. Det kan vara 
främjande, förebyggande eller åtgärdande insatser. Vilken insats det än blir ska det 
dokumenteras och genomföras så snart som möjligt. Det ska även i planen framgå 
vem som är ansvarig och när insatsen ska vara genomförd/tidsintervall.   

Följa upp och utvärdera 
Efter de insatser man har genomför fortsätter verksamheterna att följa upp och 
utvärdera. Man får gå tillbaka till insamlat data från de undersökningar som gjorts, 
se vad som upptäcktes och vilken insats man satt in. För att få en bra bild är det 
bra om man genomför en undersökning till för att samla in nytt dataunderlag från 
elev/elever, detta för att se om risker och hinder kunde åtgärdas. Titta tillbaka på 
dokumentation om man kan se när en förändring skedde, har vi uppfyllt våra mål 
(kort och lång sikt) och vad blir vårt fortsatta arbete?  

Kvalitetsrapporten som verksamheterna skriver rapporteras in till förvaltningen 
och i den ska skolornas arbete utifrån likabehandling tillika diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling beskrivas. Kvalitetsrapporten redovisas i 
juni/augusti. Uppföljning sker sedan i januari utifrån den elevenkät som 
genomförts under hösten. Förvaltningens uppföljning ligger sedan till grund för 
deras fortsatta arbete för likabehandling tillika diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling och vilka insatser de tänker göra på huvudmannanivå.  

5 Förhållningssätt 
Tillsammans ute i de respektive verksamheterna tar man gemensamt fram 
riktlinjer som ska gälla för verksamheten. Här behöver skolpersonal, elev/elever 
samt vårdnadshavare arbeta tillsammans för att ta fram trivselregler som grundar 
sig på Skollagen, Lgr11 (kap 1-2) och barnkonventionen. Detta gör man genom 
samverkan, som exempelvis klassråd, skolråd, föräldraforum, föräldramöten eller 
andra lämpliga sätt.  

Arbetet med likabehandling tillika diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling ska vara ett levande styrdokument och känd arbetsgång för all 
skolpersonal, elev/elever och vårdnadshavare. Det ska vara ett aktivt arbete som 
är levande för verksamheten.  
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6 Årshjul  
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